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Tárgy: Válasz előzetes vitarendezési kérelemre 

Tisztelt Érdekelt Gazdasági Szereplő! 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.), mint ajánlatkérő 

„Vállalkozási szerződés az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, 
KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 projekt engedélyezési terveinek elkészítése, 

engedélyek megszerzése, építési, kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, 
FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 

(IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény Második Rész, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 

81. § (1) bekezdés szerinti eljárás) indított 2016. október 3. napján az ajánlati felhívás 

feladásával, mely az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016/S 193-346999 azonosítószámon 
jelent meg 2016. október 6. napján. A módosító hirdetmény (korrigendum) az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában 2016/S 206-372588 azonosítószámon 2016. október 25. napján került 
közzétételre. 

Tárgyi közbeszerzési eljárás kapcsán 2016. november 10. napján előzetes vitarendezési 

kérelmet nyújtottak be. 

Ajánlatkérő a vitarendezési kérelmet megvizsgálta és a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti 

határidőben a következő választ adja.  

Kérelmi elem: 

 
Az Ajánlatkérő eljárási cselekményeivel okozott jogsértések: 

Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont „Az alkalmasság 

minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap), az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített  
a) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 6 000 m hosszú elsőrendű 

árvízvédelmi töltésfejlesztésére/magasítására vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt 

referencia; 
b) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 25 000 m2 elsőrendű árvízvédelmi 

töltésen megépített szilárd burkolatépítésre vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt 
referencia; 

c) 1 db vasbeton szerkezetű, árvízvédelmi vízszint szabályozó műtárgy építési referencia, 

melynek a nyílások száma legalább 2 darab, és az átáramlási keresztmetszete legalább 
összesen 50 m²; 

d) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 750 m hosszú belvízcsatorna kotrására 
vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt referencia. 

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható, de összes alkalmassági 
feltétel maximum 2 referenciával teljesíthető.”    

 

 
Véleményünk szerint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §. (5) bekezdésének 2016.VIII. 

25-től hatályos változása, valamint a vízépítési piaci szereplők képességeinek ismeretében az 
összesen 2 db referenciával való teljesíthetőség rendkívül versenykorlátozó, a lehetséges 

ajánlattevők számának jelentős szűkítését eredményezi.  

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fentiek figyelembe vételével tegye lehetővé a az összes 
alkalmassági feltétel maximum 3 referenciával történő teljesíthetőségét! Ezzel a változtatással 

a piaci ismereteink szerint még több potenciális ajánlattevő számára nyílik lehetőség az 
eljárásban való részvételre, illetve megszüntethető a jelenleg fennálló jogsértő állapot.  
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Ajánlatkérő válasza: 

 
Ajánlatkérő Kérelmező előzetes vitarendezési kérelmében foglaltakat az alábbiak 

okán elutasítja: 

 
Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont „Az alkalmasság 

minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap), az 

előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített  
a) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 6 000 m hosszú elsőrendű 

árvízvédelmi töltésfejlesztésére/magasítására vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt 

referencia; 
b) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 25 000 m2 elsőrendű árvízvédelmi 

töltésen megépített szilárd burkolatépítésre vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt 
referencia; 

c) 1 db vasbeton szerkezetű, árvízvédelmi vízszint szabályozó műtárgy építési referencia, 

melynek a nyílások száma legalább 2 darab, és az átáramlási keresztmetszete legalább 
összesen 50 m²; 

d) 1 db egy szerződés keretében megvalósított, legalább 750 m hosszú belvízcsatorna kotrására 
vonatkozó, műszaki átadás átvétellel lezárt referencia. 

Egy referenciával több alkalmassági feltétel is igazolható, de összes alkalmassági feltétel 
maximum 2 referenciával teljesíthető.”    

A fent leírt előírás megfelel a Magyar Közlöny 108. számában (2016. július 21.) megjelent, a 

Kormány 207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelete a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 

a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló jogszabályban 

foglaltaknak. 

Továbbá az M/1. műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények kapcsán 

rögzítjük, hogy azok megfelelnek a Kbt. 65. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagyis az alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára és 

becsült értékére tekintettel kerültek meghatározásra, a szerződés teljesítéséhez ténylegesen 
szükséges feltételek mértékéig a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, így ajánlatkérő 

azokat jogszerűen írta elő.  

Ajánlatkérő a fentieken túl azonban az előírásokat felülvizsgálta és a hatékony és felelős 

gazdálkodás elvét szem előtt tartva, a közpénzek felhasználására is tekintettel a vitarendezési 
kérelemben foglaltak alapján a felhívás III.1.3). pontjában rögzített M/1. 

minimumkövetelmények módosítása mellett döntött.  

Ajánlatkérő szándéka a módosítással az, hogy a közbeszerzési eljárásban minél több gazdasági 

szereplő részvételével szélesítse a versenyt. 

Ajánlatkérő a módosító hirdetmény feladásáról gondoskodik. 

Budapest, 2016. november 15. 

Tisztelettel, 

 

Csúz Réka 

közbeszerzési tanácsadó 

Ész-Ker Kft. 
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Visszaigazolás1 

 

Országos Vízügyi Főigazgatóság  

(1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) 

 

„Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 
projekt engedélyezési terveinek elkészítése, engedélyek megszerzése, építési, 

kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga könyv szerinti 
megvalósítása a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009 (IX. 15.) Korm. 

rendeletnek megfelelően”  

Alulírott ……………………….., a(z) …………………………………………………….. Ajánlattevő nevében 
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti összesen kettő ( 2 ) számozott 

oldalból álló „válasz előzetes vitarendezési kérelemre” tárgyú üzenetét megkaptam, az abban 
foglaltakat tudomásul vettem.  

  

 

 

……………….., 2016. .......................  

 

 

 

…………………………. 

Érdekelt Gazdasági Szereplő 

                                                 
1
 Elegendő ezen oldalt visszaküldeni! 
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